VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530
Tālr. +371 6 7249238, fakss: +371 6 7249646, e-pasts: lau@lau.lv, www.lau.lv

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Reģ. Nr. LV 40003356530, ir stratēģisks valsts
autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās
ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un
citu autoceļu ikdienas uzturēšanu.
Aicinām pievienoties komandai profesionāli savā jomā amatā:
Personāla speciālists
Jūsu darba pienākumos būs:

- veikt personāla uzskaiti personāla vadības programmā un uzturēt darbinieku personas
lietas;

- sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus (rīkojumi, vienošanās,
-

paziņojumi u.c. saistībā ar organizatorisku vai tehnoloģiska rakstura pasākumu veikšanu),
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
sagatavot statistikas pārskatus un atskaites par darbinieku sastāvu, kustību (pieņemšana,
atbrīvošana, pārcelšana), vakancēm;
uzskaitīt personāla darba un atpūtas laiku;
nodrošināt atvaļinājumu piešķiršanas uzskaiti, sagatavot atvaļinājuma grafiku, rūpēties par
tā ievērošanu;
piedalīties dažādu personāla projektu izstrādē un īstenošanā, sniegt priekšlikumus
personāla vadības jautājumos.

Sagaidām no Jums:
- pirmā līmeņa augstāko izglītību, vēlams personāla vadībā vai tiesību zinātnē;
- zināšanas un praktisko pieredzi personāla administrēšanas jomā;
- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, prasmi prezentēt
savus priekšlikumus;
- prasmi prezentēt savus priekšlikumus;
- augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
- teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām: Word, Excel, PowerPoint;
- valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
- komunikācijas prasmes, līdzsvarotību un taktiskumu saskarsmē ar cilvēkiem;
- prasmi uzklausīt un argumentēti pārliecināt, precizitāti un pozitīvu attieksmi pret darbu.
Mēs piedāvājam:
- darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 900 līdz 1100 EUR;
- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
- draudzīgu kolektīvu;
- veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rīgā, Krustpils ielā 4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
līdz 2018.gada 19.septembrim (ieskaitot), elektroniski nosūtot CV un motivācijas vēstuli uz
e-pasta adresi: vakances@lau.lv.
Piesakoties personāla atlasei, pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos VAS
“Latvijas autoceļu uzturētājs” personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt
savu piekrišanu VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” turpmākai savu personas datu apstrādei šādam
mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

